
WILT U EEN 
BIJKOMENDE BESCHERMING BOVENOP UW SOCIALE ZEKERHEID?

50 EUR / maand     Of      75 EUR / maand (vanaf 35 jaar)

 GEEN medisch formulier

 Eén handtekening

 Eén vaste maandelijkse premie

 Eén contract

SECURE

 Een uitkering van 1.000  EUR per maand bij arbeidsongeschiktheid door ziekte of ongeval

 Een uitkering van 17.500  EUR  bij overlijden

 Een aanzet tot de opbouw van een aanvullend pensioen

UP

Het basispakket kan worden aangepast aan uw gewijzigde behoeften tijdens uw loopbaan. 
(aanpassing van de waarborgen en de verzekerde bedragen, fi scale optimalisatie). 
Ons team bespreekt dit graag samen met u en uw accountant of boekhouder.

ZELFSTANDIGE STARTER
De oplossing voor uw gewaarborgd inkomen!
ENKEL bij Group  S!
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Verklaringen van de verzekeringnemer - verzekerde 
 

  

Hebt u de bedoeling een levensverzekering met dezelfde verzekerde op te zeggen, te reduceren of af te kopen?   □ ja     □ neen  
Zo ja, reden: 
 
Bent u in onderhandeling met een andere maatschappij met de bedoeling een levensverzekering of een rente te onderschrijven? □ ja     □ neen  

Voor welk kapitaal overlijden: _______________ euro 
Voor welke rente: _______________ euro  
 
Gewicht : _______ kg  Grootte: _______ cm  Welke is uw bloeddruk (indien gekend)? min. : _______ max. : _______ 

(BMI (gewicht in kg/(lengte in m)²) moet tussen 18 en 36 gelegen zijn, zoniet maatschappij raadplegen) 

Rookte u gedurende de afgelopen 12 maanden?     □ ja     □ neen 

 
Dit onderschrijvingsformulier verbindt u, noch Allianz Belgium n.v. tot het afsluiten van de overeenkomst.    
Het zal slechts deel uitmaken van de contractuele documenten die samen uw verzekeringsovereenkomst zullen vormen mits de volgende voorwaarden 
cumulatief verwezenlijkt zijn: 
 het bezorgen door Allianz Belgium n.v. van een door haar ondertekend persoonlijk certificaat dat het onderschrijvingsformulier aanvult, 
 de betaling door u van de premie vermeld op de factuur die u samen met het persoonlijk certificaat zult ontvangen. 
Als deze beide voorwaarden vervuld zijn, vormen het onderschrijvingsformulier, het persoonlijk certificaat en de eventuele bijzondere voorwaarden uw 
overeenkomst, samen met de algemene voorwaarden met ref. PFL+ / N / 09-2010 waarvan u erkent kennis genomen te hebben. 
 

Pensioenkapitalen gevormd via deze overeenkomst moeten worden verrekend binnen de 80%-grens van een eventuele IPT, groepsverzekering of 
bedrijfsleiderverzekering. 

 
De aanvaarding van de overeenkomst gebeurt op basis van deze verklaring. Om eventuele betwistingen te vermijden, is het zeer belangrijk dat de te 
verzekeren persoon alle vragen volledig en waarheidsgetrouw beantwoordt. Elke valse verklaring of verzwijging kan de nietigverklaring van het contract 
tot gevolg hebben (Wet op de Landsverzekeringsovereenkomsten – 1992) 
 

 

De verzekeringnemer - verzekerde verklaart kennis genomen te hebben van onderstaande tekst en verklaart zich akkoord met de voorgaande 
paragrafen. 

 
Opgemaakt te ____________________________________________________________________  op _________________________________________________________ 
Handtekening van de verzekeringnemer - verzekerde: (voorafgegaan door de vermelding “Gelezen en goedgekeurd”)   
 

 

 

 

 

 

 
 

Verklaring van goede gezondheid 
 
De te verzekeren persoon verklaart: 
1. in goede gezondheid te verkeren en bekwaam te zijn zonder beperkingen te werken; 
2. voor zover hem/haar bekend, niet te lijden aan een gebrek, een aandoening, de gevolgen van een ongeval of een ziekte van welke aard ook; 
3. geen test te hebben ondergaan tot opsporing van het AIDS en/of hepatitis B- en/of C-virus die een positief resultaat had (t.t.z. infectie); 
4. niet in behandeling te zijn, niet onder medisch toezicht te staan (behoudens preventieve en arbeidsgeneeskunde), niet gehospitaliseerd te zijn 

geweest (behoudens normale bevallingen), geen heelkundige ingreep te hebben ondergaan (behoudens wegname van amandelen, poliepen, 
appendix of wijsheidstanden) en er geen behandeling, ingreep of opname gepland; 

5. gedurende de laatste 5 jaar niet totaal of gedeeltelijk werkongeschikt geweest te zijn of tijdens deze periode geen behandeling van langer dan 3 
opeenvolgende weken te hebben gehad (buiten de gevolgen van een zwangerschap of bevalling of de inname van anticonceptie); 

6. voor het aangaan van een levens-, invaliditeits- of hospitalisatieverzekering nooit geweigerd, uitgesteld of tegen bijzondere voorwaarden (uitsluiting of 
bijpremie) aanvaard te zijn ten gevolge van zijn/haar gezondheidstoestand of medische voorgeschiedenis; 

7. dat hem/haar geen andere elementen (ook van niet medische aard, sportief, professioneel, enz...) die een invloed zouden kunnen uitoefenen op het 
risico waaraan de maatschappij blootgesteld wordt ingevolge de toe te kennen waarborgen, bekend zijn. 

 

De te verzekeren persoon   □  bevestigt deze verklaring    □  bevestigt deze verklaring niet 

  



 
 

 

Wettelijke bepalingen 
 

De ondertekening van dit onderschrijvingsformulier verplicht Allianz Belgium 
n.v. niet tot de aanvaarding ervan. Evenwel, indien Allianz Belgium n.v. binnen 
dertig dagen na ontvangst van dit behoorlijk ingevuld en ondertekend 
onderschrijvingsformulier geen persoonlijk certificaat heeft afgeleverd, de 
overeenkomst niet afhankelijk heeft gesteld van een aanvraag tot onderzoek 
en de overeenkomst niet heeft geweigerd, verbindt zij zich tot het sluiten ervan 
op straffe van schadevergoeding. 
De ondertekening van dit formulier verplicht niemand tot het betalen van de 
premie en verleent geen verzekeringsdekking. 
Indien de overeenkomst niet wordt onderschreven of de overeenkomst wordt 
opgezegd binnen dertig dagen te rekenen vanaf de inwerkingtreding ervan, 
worden de kosten voor het ondergane medisch onderzoek aangerekend.  
Opzegging, reductie of afkoop van een lopende levensverzekering met het oog 
op het onderschrijven van een andere levensverzekering, is doorgaans nadelig 
voor de verzekeringnemer. 
 
 
 

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer en 
rechten van de geregistreerde personen 
 

De persoonsgegevens die aan Allianz Belgium n.v. worden medegedeeld, zijn 
uitsluitend bestemd voor de volgende doelstellingen: evaluatie van de 
verzekerde risico’s, beheer van de commerciële relatie, van het 
verzekeringscontract en van de erdoor gedekte schadegevallen, controle van 
de portefeuille, voorkoming van misbruiken en fraudes. Enkel voor deze 
doeleinden kunnen zij, indien noodzakelijk, worden overgemaakt aan een 
herverzekeraar, expert of raadsman. Deze gegevens zijn toegankelijk voor de 
diensten onderschrijving en schadebeheer alsook voor de Dienst Juridische 
Zaken en Compliance bij een eventueel geschil of bij een controle, en voor de 
Dienst Audit in het strikte kader van de haar toevertrouwde opdrachten. 
Hierbij verleent de verzekerde zijn toestemming voor de verwerking van de 
gegevens betreffende zijn gezondheid door de Medische Dienst en de hiervoor 
opgesomde bestemmelingen wanneer dit noodzakelijk is voor het beheer van 
een polis of schadegeval. De verzekerde aanvaardt dat de verzekeringsnemer 
en de tussenpersoon kennis kunnen nemen van de inhoud van het contract en 
zijn eventuele uitsluitingsgronden. 
 

Het niet mededelen van de vereiste gegevens kan naargelang de hypothese 
het volgende resultaat hebben voor Allianz Belgium n.v. : de onmogelijkheid 
voor haar of de weigering om een commerciële relatie aan te gaan, een 
dergelijke relatie verder te zetten of een operatie uit te voeren die de betrokken 
persoon heeft gevraagd. 
Elke persoon die zijn identiteit bewijst, heeft het recht kennis te krijgen van de 
hem betreffende gegevens die in het bestand zijn opgenomen door een 
gedagtekend en ondertekend verzoek in te dienen bij de dienst: Bescherming 
van de persoonlijke levenssfeer, Allianz Belgium n.v., Lakensestraat 35, 
1000 Brussel. Bij dit verzoek moet er een kopie worden gevoegd van de 
identiteitskaart van de aanvrager en moet de naam en het adres van de 
geneesheer worden vermeld aan wie onze adviserend geneesheer eventuele 
medische gegevens mag mededelen. Deze persoon is verder gerechtigd om 
alle onjuiste persoonsgegevens die op hem betrekking hebben , kosteloos te 
laten verbeteren of te doen verwijderen alsook om zich te verzetten tegen 
gebruik van die gegevens voor direct marketing door dit uitdrukkelijk te 
vermelden naast zijn handtekening op het voorliggende document. 
 
 
 

Waarschuwing 
 

Elke oplichting of poging tot oplichting van de verzekeringsmaatschappij brengt 
niet alleen de opzegging van de verzekeringsovereenkomst mee, maar wordt 
ook strafrechtelijk vervolgd op basis van artikel 496 van het Strafwetboek. 
 
 
 

Behandeling van klachten 
 

Het Belgisch recht is van toepassing op de verzekeringsovereenkomst. Elke 
klacht aangaande de uitvoering van het contract kan worden gericht aan: 
• de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeüsplantsoen 35, 1000 

Brussel, fax : 02/547.59.75, info@ombudsman.as of    
• de Ombudsdienst van de maatschappij Allianz Belgium n.v., 

Lakensestraat 35, 1000 Brussel, fax: 02/214.61.71, 
Ombudsdienst@allianz.be, of onverminderd de mogelijkheid voor de 
verzekeringnemer om een rechtsvordering in te stellen.  

 

 
 
 


